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BINKOŠTNA NEDELJA 

 

'NASTAL JE VIHAR' 
 

   Binkošti. Nastal je vihar! Apostole je 
napolnil Sveti Duh in jih 'nesel v svet', 
tako da je v nekaj letih ves takrat znani 
svet zaznal evangelij. Oznanjevanje je 
bilo predvsem način življenja 'in vsi so 
jih imeli radi' (Apd 2,44-47). To se je doga-
jalo takrat, ko so bili učenci malo-
številni in uradno vsaj nezaželjeni, kjer 
že ni bilo očitnega preganjanja. 
 

 
 

   Po izkušnjah zadnjih let se v 
današnjem svetu in posebej znotraj 
Cerkve kaže potreba po novem 
nastopu ''viharja Svetega Duha''. 
   Pogled v prvo izkušnjo Cerkve 
nam kaže, da se je vse začelo z 
zavestjo Jezusove obljube in 

skupno vztrajno molitvijo.  
   Da bi Sveti Duh močneje zavel v  

našem okolju, lahko pričakujemo le 
po skupni vztrajni molitvi in razpo-
ložljivosti 'učencev' - po zgledu prve 
Cerkve. Takratnim kristjanom (pa 
ne le apostolom) je bilo prvenstveno 
biti na razpolago za oznanjevanje 
evangelija. Bili so pripravljeni biti 
orodje Svetega Duha.  
  Ko se človek uskladi s Sv. Duhom, 
nastanejo izredne reči: Mojzes, D. 
Marija, Frančišek Asiški, Martin 
Luther King, Mati Terezija. To so 
tudi priče, da je Sv. Duh aktiven 
neprekinjeno skozi vso zgodovino. 
Treba je samo ''razpeti jadra'', ki 
bodo zajela silo tega svetega vetra.   
  

   Preroki in svetniki so bili 
preprosti ljudje, ki so pozorno 
poslušali Božji glas, cenili Božji 
načrt in želeli, da se načrt 
uresniči. To jih je gnalo v molitev 
po kateri so postali primerno 
orodje Svetemu Duhu. Tudi danes 
Sv. Duh išče sodelavce, ''jadra'', 
da vse potisne naprej.            župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A   
sv. maše so v cerkvi brez prenosa na Fb  – 

 šmarnice so v Maranati in so prenašane na Fb 

NEDELJA, 31. 5.  
 

BINKOŠTI 
 Prvo sveto obhajilo 

7.30 - za žive in rajne farane   

9.00 za + Jožeta Hozjana - prvo obh., vstop omejen 

10.30 za +  Jožeta in Ivanko Bandur 

12.00  Sklep šmarnic v Maranati / prenos na Fb 
PONEDELJEK, 1. 6. 18.00  za + Katarino Zorec, (''osmina'' z dne 16.3.) 
MARIJA MATI CERKVE 
TOREK, 2. 6.   

18.00 
za + Auguština Horvata  

molitev za misijone Marcelin in Peter, muč 
SREDA, 3. 6. 

18.00 
za + Jakoba, Julijano Marijo Kmetec in  

       pok. Sorodnike            molitev za družine 
Karel Lwanga in drugi 
ugandski  muč. 

ČETRTEK, 4. 6. 
18.00 

za + Štefana Vargo   
molitev za duh. poklice Peter Veronski, muč  

PETEK, 5.  6. – prvi petek  
18.00 

za + Franca Furha 
 pobožnost prvega petka Bonifacij, šk, muč. 

SOBOTA, 6. 6. –prva sobota 
18.00 

za + Bredo Brinovšek Buhin 
pobožnost prve sobote Bertrand Oglejski, šk 

NEDELJA, 7. 6.  
 

SVETA TROJICA 

7.30 - za žive in rajne farane 

9.00 za + Franca Gerečnika  

10.30 za + Franca Lobnika 

D O B R O V C E  

TOREK, 2. 6.  17.00  za + Franca Jezo 

SREDA, 3. 6. 17.00  za + Andreja Pahiča 

ČETRTEK, 4. 6.  17.00 za + Nežo Sardinšek (zadušnica) 
PETEK, 5. 6.  17.00 za + Dušana Horvata 
SOBOTA, 6. 6.  17.00 za + Marjana Lepeja 
KAPLJICA ROSE 

 

 Cilj krščanskega  

prizadevanja je  

sprejeti vase Svetega Duha  
 

Saint Séraphin de Sarov (ruski mneih  +1833) 

 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 
e-pošta: joze.soemen@triera.net;  
031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

℡ Maranata 059 171 830  
splet: www.mc-maranata.com; 

 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 19, številka 23 31. maj 2020 

BINKOŠTNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  BOŽJE BESEDE 
 

Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in 
napolnil vso hišo. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so 

se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni  
s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih.         Apd 2,2-4 
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EPIDEMIJA Navodila za bogoslužja 
ostanejo v veljavi:  
 zaščitna maska, 
 razkuževanje rok, 
 razdalja vsaj 1,5m 
za tiste, ki niso iz 
istega gospodinjstva.  

 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA. 
je akcija Župnijske Karitas od pone-
deljka 2. do petka 6. junija. Keson bo 
pred župniščem. 
 

PRVI PETEK obisk bolnikov in obhajilo 
na domu bo po ustaljenem redu.  
BOLNIKE BOM OBISKAL. ČE ŠE NE BO 

PRIMERNO, DA JIM PODELIM 
OBHAJILO, BOM SAMO ODLOŽIL 

POŠTO V NABIRALNIK. 

Zvečer vabljeni k pobožnosti prvega 
petka. Prav tako v soboto vabljeni k 
pobožnosti prve sobote.  
 

KVATRNA NEDELJA  prihodnja 
nedelja je kvatrna, darovanje pri vseh 
mašah bo za bogoslovje.  
 

ŠMARNICE in VEROUK. v dneh po 
Binkoštih (1.6. - 5.6.) se bodo veroučenci 

po razredih zvrstili 
na srečanjih, ki bodo 
v cerkvi in sicer vsak 
dan drugi razred.  
  Tisti, ki so spremljali 
šmarnice, naj zraven 

prinesejo liste, ki so jih izpolnjevali. Vsaj 
eden od staršev naj bo z njimi:  

 V Slivnici: pri sv. maši ob 18h: 
 8. raz. vsi birmanci Dobrovški in  
 Slivniški v ponedeljek, 1. junija. 
 4. raz. v torek, 2. junija. 
 5. raz. v sredo, 3. junija. 
 6. raz. v četrtek, 4. junija.  

 7. raz. v petek, 5. junija.  
------ 

 1. in 2. raz. v četrtek 11. 6. ob 17h. 
 

Na Dobrovcah bosta prihajala po 
dva razreda ob 16.30h. Srečanja so v 

cerkvi; vsaj 1 od staršev naj bo z 
njimi.  Zaradi pogreba v Slivnici  je 

sprememba za srečanje za 1. in 2. 

razred na Dobrovcah:  

 1. in 2. raz. v TOREK, 2. junija. 
 4. in 5. raz. v sredo, 3. 6.  
 6. in 7. raz. v petek, 5. 6. 

Letovanje otrok v Izoli zaradi 
nevarnosti virusa letos odpade. 

 

ŽUPNIJSKI SVET Gospodarski in 
pastoralni ima s škofovim 
odlokom podaljšan mandat 

za eno leto. Izbor novih 
članov bo prihodnje leto.  
 

Seja celotnega župnijskega sveta pa 
bo v ponedeljek, 8. junija ob 19h.  
 

   V VEČNOST   STA   ODŠLA 
NEŽA SARDINŠEK s Skok in 
JOŽE LOBNIK iz Orehove vasi . 
pogreb bo v ponedeljek, 1. 6. ob 15h.  

 Molimo zanju! 
 

OBHAJILO - SKUPNI OBED 
     V vseh deželah je obhajanje 
raznih praznikov za skupno mizo. 
Ljudje si vzamejo čas, da doživijo 
prijetno izkušnjo medsebojne 
bližine. To je tudi obhajanje svete 
maše in prejem svetega obhajila.  

   Jezus učence imenuje 
''prijatelji''. Besedo 
sestavljata dva dela: 
''prija'' in ''te''. Povabiti 

nekoga na obed, torej pomeni: prija 
mi imeti te ob sebi. To je izraz 
naklonjenosti, saj hrana varuje naše 
življenje in daje moč za delo. 
   Jezus je povedal, da tudi duša 
potrebuje hrano, zato je vsakdanjo 
hrano, kruh posvetil, kar pomeni, 
da ga je obogatil s svojo navzoč-
nostjo. Tej posvečeni hrani, nujni 
za ohranjanje večnega življenja, je 
Jezus dodal še praznični značaj, s 
tem, da je dodal vino.  
Jezus ta obed deli v skupnosti pri-
jateljev: apostoli, učenca v Emavsu 
in srečanja, ko so že pridruženi novi 
učenci. Zato se tedensko tudi mi 
zbiramo pri sv. maši.  
 

 
 

  Pravo prijateljstvo se izraža ravno 
v delitvi tega življenjsko pomem-
bnega daru, zato nam Jezus pokaže, 
da je obhajanje sv. Maše dejanje 
skupnosti, ne posameznika.  
   V času epidemije, so papež in škofje 
dali posebno dovoljenje duhovnikom 

za maševanje brez ljudstva, s pova-
bilom, da se vernikom omogoči spre-
mljanje teh maš na daljavo. 

https://croire.la-croix.com/  

 Prvo sveto obhajilo, ki ga danes 

otroci prejemajo, je uvod v redno 

skupno srečevanje pri Jezusovi mizi 

in rast v prijateljstvu z Njim.  

  

DELUJ V MENI, SVETI DUH,  
 

da bom mogel delati, kar je sveto. 
 

Pritegni me k sebi, 

Sveti Duh,  

da bom ljubil,  

kar je sveto. 
 

Daj mi trdnost, Sveti Duh,  

da bom ohranjal, kar je sveto. 
 

Varuj me, Sveti Duh,  

da nikoli ne izgubim, kar je sveto.  
 

Molitev svetega Avguština 
http://www.moniales-op.ch/ 

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

GOLF - štirje možje igajo golf. Pridejo 
do 15. luknje. Prvi udari žogo, ki švigne 
čez ograjo in cesto naravnost v mestni 
avtobus, ki je peljal mimo, tam se 
odbije in pade točno v zeleno. Vsi se 
začudijo in vprašajo. ''Kako ti je to 
uspelo.'' On mirno odgovori: ''Moraš 
imeti v glavi avtobusni vozni red.'' 

----------------------------------------- 

 
 

IZGLED – Mož: ''Draga, čudovito 
izgledaš. Ali si shujšala?'' – Žena: ''Ali 
si mi pravkar povedal, da sem bila prej 
grda in debela?'' 


